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JUSTIFICATIVA DO ENREDO 

Carnaval 2019 

Tradição orgulhosamente apresenta: 

GIRA, BAIANA 
SALVE AS MÃES DO SAMBA! 

 
“MEU BATUQUE VEM DE ANGOLA...AXÉ 

MINHA CASA É QUILOMBOLA... ARRUDA E GUINÉ  

SE A PATRULHA PERTURBAR... DEIXA FALAR 

NINGUÉM SEGURA QUEM CARREGA PATUÁ ...” 

               (trecho do hino oficial 2019  do GRES Tradição) 

 

  A Tradição leva para a avenida uma história amor, de proteção e de 
cultura popular. Nosso enredo, além de homenagear a história das baianas na vida e 
nos festejos de momo, exalta sua importância no cenário da nossa maior 
manifestação artístico-cultural e folclórica de nosso país: o carnaval. 

 O enredo “Gira, baiana. Salve as mães do samba!”, narra a história da 
chegada das tias quituteiras da Bahia no início do século passado. A chegada no 
Rio de Janeiro, capital da República, acontece repleta de esperança de novas 
oportunidades. Muitas dessas senhoras, em sua maioria de pele negra, são de 
origem humilde. Uma grande parte dessas tias – apelido dado por defender suas 
comunidades – tinha descendência de escravos.  

 Aportaram no Rio de Janeiro e se espalharam pelo centro da capital, 
habitando cortiços e comunidades carentes. Da Bahia trouxeram os temperos, a 
sabedoria, o amor e a vontade de fazer o bem. Junto trouxeram o batuque de 
senzala, que deu origem ao candomblé – maior manifestação de matriz africana 
oriunda do continente negro e instituída na religiosidade brasileira. Mas, as 
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manifestações populares não eram bem vistas pela sociedade elitista da nação 
verde e amarela. A religião intensa e com ares exóticos era tolerada, mas a cultura 
das classes baixas era sempre perseguida e vítima de intolerância. E, assim, nosso 
enredo começa: com a perseguição de sambistas genuínos pela polícia. Em nossa 
comissão de frente mostramos o surgimento do samba, suas manifestações e a 
perseguição policial. Afinal, o samba era marginalizado e a arte evidente, apesar de 
toda sua resistência, não era valorizada.  

 Uma das tias e mães dos sambistas mais famosas foi Tia Ciata. Viveu nos 
arredores do centro do Rio de Janeiro, mais precisamente na praça Onze. Ela 
ganhou fama ao proteger os sambistas. Em sua casa, berço nato do samba, 
escondia os artistas considerados marginais e, quando a polícia batia, ela alegava 
que o som, o batuque era culto religioso. O batuque era de axé! Sempre protegendo 
seus filhos, tia Ciata e outras centenas de outras tias, se tornaram as mães do 
samba. Em pouco tempo, os ranchos e corsos ganharam as ruas para a celebração 
do carnaval. A festa foi evoluindo e unindo ricos e pobres. Mas, toda a proteção, 
cuidado e zelo não foram em vão. As tias (mães) do samba foram convidadas a 
serem as grandes madrinhas dos desfiles. 

 Surgiram as escolas de samba e os pavilhões. A competição passa a ganhar 
força e visibilidade em todo o país. A fama das escolas de samba atrai milhares de 
pessoas às ruas do Rio e Janeiro, assim como alguns estrangeiros que vinham, aos 
poucos, festejar a folia de momo e o ritmo dos sambistas. As baianas foram mães, 
protetoras, madrinhas e, no meio do século passado, no auge da competição das 
agremiações carnavalescas, tornaram-se um quesito obrigatório. 

 Hoje, apesar de não haver mais julgamento, as baianas continuam sendo um 
item obrigatório nos desfiles carnavalescos e uma das alas mais reverenciadas e 
aguardadas pelo público e por todas as comunidades envolvidas no espetáculo.  

 Essa linda história é a homenagem que a Tradição propõe em 2019. A vida e 
importância dessas mulheres guerreiras estão diretamente relacionadas com a 
história e existência do carnaval. São nossas tias, nossas mães e, principalmente, 
nossas grandes rainhas. A todas elas nosso respeito e aplausos de pé. 

Ala das baianas no carnaval (motivação para escolha do enredo) 

 A ala das baianas é uma das mais importantes instituições dentro de uma 
escola de samba e do carnaval no geral. Isso porque é uma criação introduzida nas 
agremiações para homenagear àquelas que apoiaram o samba em seus primórdios: 
as senhoras baianas que se estabeleciam no Rio de Janeiro e abrigavam, em seus 
quintais/terreiros, as festas de samba, na época que o gênero era perseguido. 
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 Em meados de 1930, ser sambista era pior que ser comunista. O samba era 
perseguido, mas também tinha quem apoiasse. As tias baianas que abrigavam as 
festas de dias e noites inteiras – onde se faziam presentes inúmeras figuras famosas 
do meio – foram tão essenciais para o samba naquela época quanto às quadras ou 
barracões das escolas hoje, claro que por motivos diferentes. As baianas davam 
refúgio para o samba e os sambistas sob o “disfarce” de reuniões religiosas. Sendo 
assim, não precisavam dar muitas desculpas para a polícia. E, com o pensamento 
nessa preciosa ajuda que elas deram para o nosso amado samba, ganharam essa 
justa e singela homenagem: Uma ala caracterizada como suas típicas vestes que, 
até hoje, é obrigatória numa escola de samba. 
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SINOPSE DO ENREDO 2019 

 
 

 
Tradição orgulhosamente apresenta: 

GIRA, BAIANA 
SALVE AS MÃES DO SAMBA! 

 
 
 Minha mãe nasceu na Bahia. 
Terra de todos os Santos e São Salvador 
Vida sofrida, mas repleta de amor 
Com seus quitutes alimentava quem mais precisava 
Era um canto de acalanto e muita dor 
Mãe negra, pobre e de bom coração 
Saiu de sua terra por conta da exploração 
Emigração era a única solução 
Filhos de escravos não tem chance, não senhor! 
Ou vai para a capital fazer faxina 
Ou morre de fome sem nenhum valor 
Mãe baiana no Rio de Janeiro aportou 
Capital da república 
Lugar de gente importante, patrão e feitor 
Mas não veio só 
Veio paramentada com o canto da senzala, o batuque da cozinha e o pano da Costa das 
Yamis 
Nas casas simples do centro da cidade 
Mãe preta fazia seu batuque para contemplar seus orixás 
Nós, netos de escravo, fazíamos samba para no rancho sambar 
Antes era corso, depois cadência de rancho 
Mas, a polícia não gostava não, meu senhor 
Batuque era contra as leis de doutor 
Gente graúda e fina que não nos aceitava 
Arte excluída 
Arte de gueto 
Arte marginalizada 
Mas, mãe preta sabia do nosso valor 
E em noites de lua cheia saldava nosso fervor 
Era samba de raiz e samba para preto se orgulhar 
E na casa de mãe baiana, o batuque tinha seu lugar 
Mas, a polícia batia 
Querendo investigar 
E caçava a gente 
Para samba não sambar 
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Era então quando mãe baiana protegia todos nós 
Dizia que era culto religioso 
Era canto de uma só voz 
Era saudação para os orixás, seu moço 
Aqui não tem bagunça 
A polícia ia embora 
Mãe preta protetora 
Salvou nossas vidas e de nossa memória 
Memória de senzala 
Memória de axé 
Que deu origem ao batuque e partido alto, com as bênçãos do candomblé 
Mãe também era tia 
Tia também era mãe 
Todos unidos numa só família 
Em proteção de geração para geração 
Mas, o tempo passou 
E o samba ganhou seu lugar 
Ah, seu moço 
Como me orgulho em falar 
Os ranchos viraram escolas de samba 
E ganhamos as ruas para sambar 
E não tinha como ter samba sem ter a mãe no altar 
Nossa mãe do samba tinha que presente estar 
Juntas, eram nossas defensoras 
E agora a rua era nosso lugar 
Fomos aplaudidos pelo povo 
E arrastamos multidões 
Nosso estandarte virou bandeira 
Fundamos as agremiações 
Mãe preta abençoou 
E fomos desfilar 
Todos orgulhosos 
O samba agora tinha seu lugar 
O povo queria sambar 
O tempo passou 
A modernidade chegou 
Mas, nunca deixamos de lembrar 
Que mãe preta baiana é essência 
Cultura popular 
E que uma escola sem baiana 
Não pode desfilar 
Obrigado, senhor 
Mãe baiana está viva 
E nunca morrerá 
De geração para geração elas não param de girar 
E com o amor de uma grande mãe 
Hoje, tem o seu lugar 
A Tradição está de joelhos 
Para essa história reverenciar Tú, mãezinha, és nosso enredo 
Mães do samba: nosso aplausos! 
Saravá! 
 

Leandro Valente 
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SAMBA ENREDO 
 

Autores: 
  

IGOR LEAL, BRUNO SERRINHO, GUTO LISTO, RODRIGO MEDEIROS, JAILTON RUSSO, 
PESTANS, FÁBIO BRAGA, FERNANDO PROFESSOR, FLAVINHO BENTO, RODRIGO 

PONTE, TINGA, MARIO LUCIO 
 
Intérprete: LEANDRO SANTOS 
 
 
 
Menina iluminada de Orum 
Trás nas bênçãos de Oxalá 
Baianidade axé, a luz do ser 
Mulher 
Fez do Rio o seu Gantois 
Venceu as senzalas e grilhões 
Ergueu as Bandeiras das Nações 
E no xirê dos rituais 
Surge a mãe dos carnavais 

Meu batuque vem de Angola, axé 
Minha casa é Quilombola, Arruda e Guiné 
Se a patrulha perturbar, deixa falar 
Ninguém segura quem carrega patuá 

No encanto saia rendada 
Mãos de cura e tempero 
Patrimônio Popular 
Pano da costa turbante e tabuleiro 
Balangandãs pra mainha se enfeitar 
É tradição avenida virar terreiro 
Pra festa das Yabás 
Roda oyá que o mundo gira 
Roda oyá vem clarear 
Vai meu condor, num canto d’fé 
Nos guiar!!! 

Mãe baiana êêê 
Vem girar 
Mãe baiana êêê 
Saravá 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Liga	Independente	das	Escolas	de	Samba	da	Série	B	
Presidente:	GUSTAVO	BARROS		

Sede:	Rua	Sacadura	Cabral	120,	sala	605	–	Saúde/Rio	de	Janeiro	
CNPJ:	18.467.130/0001-02		

 
 
 
 

ROTEIRO GERAL DO DESFILE:  

TRADIÇÃO 2019 

PRIMEIRO SETOR:  

CHEGADA COM AXÉ 

 

COMISSÃO DE FRENTE 

OS FILHOS PROTEGIDOS DO SAMBA 

Coreógrafos: Jessé Cruz e Victor Oliveira 

 

 

PRIMEIRO CASAL DE MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA 

Festejos de Momo 

Johny Matos e Joana Falcão 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

 CONDOR: O GUIA EM CANTO DE FÉ! 

Darcy Barbosa 

 

 ALA 1 

TIAS GUERREIRAS DO SAMBA 
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ALA 2 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS 

 

ALA 3 

RIO ANTIGO 

 

 

ALA 4 

PELO TELEFONE 

 

SEGUNDO SETOR:  

PROTEÇÃO SAGRADA 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

DILL COSTA 

RAINHA DA LAVAGEM 

 

ALA 5 

ALA CÊNICA 

 LAVAGEM DA AVENIDA SAGRADA 

 

ALEGORIA 1 

TRIPÉ 

CHAFARIZ SAGRADO: ÁGUAS PURAS DE PROTEÇÃO  
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ALA 6 

LUZ DIVINA: CLAMOR AOS DEUSES 

 

ALA 7 

BAIANAS  

AS MÃES SAGRADAS 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

ADRIANA DOS PRAZERES 

GUARDIÃ DO ALTAR 

 

 ALEGORIA 2 

 CARRO ALEGÓRICO 

ALTAR MAIS ALTO DO SAMBA 

 

TERCEIRO SETOR:  

TRAJETÓRIA DAS RAINHAS  

 

DESTAQUE DE CHÃO 

EVELYN FURACÃO 

TEMPEROS DA BAHIA 

 

ALA 8 

QUITUTEIRAS 
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ALA 9 

RANCHOS E CORSOS 

 

DESTAQUE DE CHÃO  

RAINHA DA BATERIA  

PAULINHA CRUZ 

MAJESTADE DO BOLA PRETA 

 

ALA 10 

BATERIA 

CORDÃO DO BOLA PRETA 

 

ALA 11 

NASCE O CARNAVAL 

 

 

QUARTO SETOR:  

NOSSAS ETERNAS MÃES E MAJESTADES 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

REALEZA DO SAMBA 

Rafaela Baroni (Baronesa de York) 
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ALA 12 

AMOR PELAS MÃES DO SAMBA 

 

 

ALA 13 

A ROSA MAIS BELA DO MEU JARDIM  

 

ALA 14 

PASSISTAS 

FILHOS SAMBISTAS: OS PROTEGIDOS 

 

ALA 15 

COMPOSITORES 

A VOZ DA ESCOLA APLAUDE AS MÃES DO SAMBA 

 

ALA 16 

VELHA GUARDA 

ANFITRIÕES DA HOMENAGEM  

 

DESTAQUE DE CHÃO 

CAROLINA RIBEIRO 

SAMBISTA DA GEMA 

 

ALEGORIA 3 

TRIPÉ 

AS RAINHAS DO PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
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DEFESA DO DESFILE   

Ordem cronológica de apresentação 

 

G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                                           

ENREDO: GIRA, BAIANA. SALVE AS MÃES DO SAMBA!  

Carnaval 2019 

 

Segmento 

 

 

Nome 

 

 

Significado 

 

    COMISSÃO DE FRENTE 

 

 

OS FILHOS PROTEGIDOS DO 
SAMBA 

 

Coreógrafos: Jessé Cruz e 
Victor Oliveira 

 

 

 

A comissão de frente da Tradição traz a 
proteção das mães do samba, vindas da 

Bahia, aos seus filhos sambistas. O samba 
era marginalizado e perseguido. Através de 

um processo cênico, teatral e de dança 
nossa abertura revela esse momento de 

nossa história. Tia Ciata, a grande mãe de 
todas as mães, é a protagonista que acolhe 
seus filhos e os esconde da polícia. Em sua 

casa o batuque era defendido como se 
fosse culto religioso – o que era totalmente 

permitido. 

Nossa comissão de frente promove uma 
síntese do enredo, da história das baianas e 

da existência do carnaval, assim como 
menciona a arte como forma de resistência.  
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COMISSÃO DE FRENTE  

 HISTÓRICO DOS COREÓGRAFOS 

 

Breve Histórico:  

Jessé da Cruz  

Com mestrado em Educação pela Universidade de Blumenau (SC) com a linha de pesquisa de Educação, 
Cultura e Dinâmicas Sociais, com foco no estudo do Corpo Negro na Dança, faz parte do grupo de pesquisa 
Educogitans, que aborda as tendências teórico-metodológicas na Educação, Educação Física, Educação 
Comparada e Educação Intercultural no Brasil, América Latina e Caribe, e a educação intercultural na 
perspectiva freireana, que forma parte da linha de pesquisa Educação intercultural na América Latina e no 
Caribe. Premiado no campeonato Sul-Americano, 32º e 34º do Festival de Dança de Joinville, Jesse da Cruz tem 
trabalhos coreográficos e de pesquisa como convidado junto à Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Como 
assistente de comissão de frente, ele atuou com alguns coreógrafos como Jardel Lemos, atuando como 
coreógrafo de comissão de frente há mais de oito anos passando por algumas escolas no estado de São Paulo, 
Santa Catarina e, chegando agora, ao Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhos realizados em comissão de frente 
foram nas agremiações Dascuia, Unidos do Paulas, Unidos pela Diversidade, Caldeirão do Samba e Dragões do 
Samba. 

Victor Oliveira 

Graduando em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou como intérprete-bailarino da 
Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ. Sua trajetória se deu na investigação e criação em dança, 
através da pesquisa em linguagens coreográficas.Construiu sua trajetória como bailarino e assistente 
coreográfico no Carnaval Carioca,em parceria com Jardel Augusto Lemos na Acadêmicos do Sossego (2017), 
Alegria da Zona Sul (2016), Unidos de Bangu (2016), Em Cima da Hora (2015) e União de Jacarepaguá (2015), 
como intérprete bailarino. Como coreografo assistente Acadêmicos do Sossego (2018), União do Parque Curica 
(2018) e Bom da Bocas (2018), em Três Rios. Em 2019, é o atual assistente coreográfico da Comissão de Frente 
da Unidos da Tijuca. 
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G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                          

ENREDO: GIRA, BAIANA. SALVE AS MÃES DO SAMBA!  

Carnaval 2019 

 

Segmento 

 

 

Nome 

 

 

Significado 

 

PRIMEIRO CASAL DE 
MESTRE-SALA E PORTA-

BANDEIRA 

 

 

FANTASIA: 

FESTEJOS DE MOMO 

Johny Matos e Joana Falcão 

Defesa coreográfica: 

Nosso primeiro casal, 
ensaiado pelo coreógrafo 

Wagner Paraíso, sintetiza em 
seu bailar a força, a garra e a 

resistência dos festejos de 
momo. Nosso mestre sala, 
com vestimentas de Pierro 
saúda nossa colombina, a 

defensora do nosso pavilhão 
sagrado. A dança revela a 

beleza clássica do casal 
aliada a leveza do tema 

proposto em nosso enredo e 
em suas vestimentas. 

 

 

Defesa da indumentária: 

O primeiro casal de mestre-sala e 
porta-bandeira traz em seu figurino a 
exuberância dos festejos de momo. As 

mães baianas são as grandes 
responsáveis pela existência do 

carnaval, desde seus primórdios até sua 
resistência. E, nada mais justo, do que 

trazer dois personagens que 
representam a folia no figurino do 
casal: o Pierrô e a Colombina. Esse 
encontro, além de clássico, revela a 

proposta do enredo e da bela dança da 
dupla. O figurino também faz uma 

homenagem à simbologia dos festejos 
de momo e toda sua essência.  
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Significado 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

CONDOR: O GUIA EM 
CANTO DE FÉ! 

 

Darcy Barbosa  

 

 

   

Defesa da indumentária: 

O Condor, símbolo da escola, 
vem representado em nosso 
primeiro destaque de chão. Ele 
abre os caminhos, através do 
seu canto de fé, para a linda e 
representativa história que 
iremos contar. Ele protege toda 
a ópera popular que defenderá 
a história das mães do samba. 
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ALA 1 

 

 

FANTASIA: 

TIAS GUERREIRAS DO 
SAMBA 

 

 

   

Defesa da indumentária: 

O desfile da Tradição começa com a 
chegada das tias guerreiras do samba 

no cenário carioca. Vestidas com trajes 
de mães de santo, carnavalizados, 
conduzem nessa chegada toda a 

energia de sua bagagem para a vida no 
Rio de Janeiro. As nossas mães do 

samba abrem o desfile de nossa escola 
com estandartes, de cores que 

remetem aos futuros pavilhões das 
escolas de samba, ainda não existente 
nesse período cronológico. Porém, de 

forma lúdica, trazem esse futuro 
erguido com a sabedoria do axé, da 

paz, do amor, da fé, entre outras 
dezenas de palavras que fazem a 

ligação direta com tudo o que iriam, em 
breve, representar na história de todos 

nós sambistas. 
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ALA 2 

 

 

FANTASIA: 

BAHIA DE TODOS OS 
SANTOS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Um figurino colorido, com muitas fitas e 
flores. Toda essência da Bahia presente 

nesta ala. As nossas homenageadas chegam 
ao Rio de Janeiro, capital da República no 
período do início do século passado, mas 

jamais esquecem sua energia e axé baiano. 
O figurino é uma síntese plástica de toda a 

carga emocional que veio junta nos 
corações e na bagagem dessas mulheres 

humildes e guerreiras. Em uma entrevista, 
pouco tempo antes de sua morte, Tia Ciata, 

a mais conhecida tia e mãe do samba, 
revelou que ao chegar ao Rio, não 

conseguia esquecer o azul turquesa do céu 
de sua terra natal, o cheiro das flores e a fé 
de seu povo baiano. Traduzimos essa fala 
em cores, paleta, texturas e adereços para 
homenagear, com todo carinho a Bahia de 

todos os santos.  
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ALA 3 

 

 

FANTASIA: 

RIO ANTIGO 

 

 

 

Defesa da indumentária:  

Nosso enredo começa no início 
do século passado, onde 

bondes, figuras elegantes e 
cenários calmos eram 

predominante no Rio de 
Janeiro. A Praça onze, berço do 

samba e casa da Tia Ciata, 
também foi inserida, através  
de muita pesquisa em nosso 

espetáculo. O figurino desta ala 
presta uma homenagem ao 

período histórico onde as mães 
do samba viveram e 

protegeram seus filhos 
sambistas com toda garra. 

Usamos o preto e branco para 
dar a paleta nostálgica. De 

forma carnavalizada, inserimos  
um mosaico na gola da 

indumentária para remeter as 
calçadas de pedras portuguesas 
– que eram aplicadas em toda 

cidade. A ala traduz o ambiente 
de nossa história. 
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ALA 4 

 

 

FANTASIA: 

PELO TELEFONE 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala presta uma justa 
homenagem ao primeiro samba 
canção gravado. É considerado 

o primeiro a ser gravado no 
Brasil, a partir dos registros 

existentes na Biblioteca 
Nacional. Composição de 

Ernesto dos Santos, o Donga, e 
do jornalista Mauro de 

Almeida. O registro tem data de 
17 de novembro de 1916. Foi 

concebido em um famoso 
terreiro de candomblé, ou seja, 

na casa da nossa grande Tia 
Ciata – a mãe de todos os 

sambistas. A rainha de todas as 
rainhas. Uma ala que mostra a 
força do samba, apesar de toda 

a intolerância que o cercava. 
Uma ala de extrema 

importância para nossa história 
e para o futuro do samba, da 

cultura e do carnaval. 
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Significado 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

RAINHA DA LAVAGEM 

 

Dill Costa 

 

 

Defesa da indumentária: 

A tradicional lavagem da escadaria do 
senhor do Bonfim, na Bahia, começou 
como um gesto de limpeza para que as 

energias boas pudessem passar para toda 
cidade. As mães, em sua terra natal, já 
faziam tal ritual para a celebração do 
bem. Ao longo dos anos os festejos 
também precisavam dessa energia. 

Chegando ao Rio, a lavagem serviu como 
ritual folclórico e religioso de importância 

cultural para a história do país e do 
samba. Nosso destaque, a atriz renomada 

Dill Costa vem à frente da ala que faz a 
lavagem oficial para que a Tradição 

mostre toda essa historia de luta, suor e 
amor. Seu figurino revela a rainha da 
lavagem, a que abre o caminho com o 

primeiro ato de purificação. 
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ALA 5 

Ala cênica 

 

 

FANTASIA: 

LAVAGEM DA AVENIDA 
SAGRADA 

 

 

Defesa da indumentária: 

A Festa do Bonfim é uma celebração 
religiosa que surgiu na Bahia. Acontece 
na segunda quinta feira do mês de 
Janeiro, com novenário solene e 
exposição do saníssimo sacramento 
pelo capelão da Igreja do 
Bonfim."Símbolo do sincretismo 
religioso “ da Bahia. 

A lavagem da Igreja teve início em 
1773, quando os integrantes da 
"irmandade dos devotos leigos" 
obrigaram os escravos a lavarem a 
Igreja como parte dos preparativos 
para a festa do Senhor do Bonfim. 
Posteriormente, para os adeptos 
do candomblé, a lavagem da igreja do 
Senhor do Bonfim passou a ser parte da 
cerimônia das águas de Oxalá. Com a 
chegada ao Rio de Janeiro, as tias e 
mães do samba iniciaram a lavagem na 
Pedra do Sal, região central da cidade. 
Com a simbologia de purificação com 
água de cheiro e prece, a lavagem 
começou a anteceder os festejos de 
momo. Uma demonstração de amor 
aos seus filhos, para que pudessem 
expressar sua arte com as bênçãos dos 
orixás.    
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ALEGORIA 1 

 

 

TRIPÉ 

CHAFARIZ SAGRADO: ÁGUAS 
PURAS DE PROTEÇÃO 

 

 

 

 

 

Defesa da alegoria: 

Águas sagradas, purificadas com as bênçãos 
dos orixás. Águas estas representadas na 
primeira alegoria da Tradição, junto a ala 
cênica da lavagem das mães do samba. A 
fonte em formato de chafariz traz toda a 
religiosidade da Bahia, dos terreiros de 
candomblé, pedindo passagem para os 

sambistas entrarem na avenida. No nosso 
enredo, a lavagem é feita para que as 

próprias homenageadas também possam 
passar na seqüência. A alegoria, sem 

destaques é cênica, compõe a lavagem e é 
ornamentada com flores e, é claro, muita 
água de cheiro purificada pelas mães de 

santo. 
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ALA 6 

 

 

FANTASIA: 

LUZ DIVINA: CLAMOR AOS 
DEUSES 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Religiosidade e carnaval parecem não 
combinar numa festa profana. Mas, ao 
contrário de tudo, as manifestações de 

purificação para os sambistas e toda 
devoção sempre foram fortalezas, 

através do sincretismo, para o desfile 
de todos os cordões, blocos e escolas. 
Esse figurino ilustra essa proteção dos 

deuses. O clamor que fazemos para que 
tudo de certo. No caso de nosso 

espetáculo, a luz divina e todo seu 
poder são direcionados para a 

passagem da próxima ala: as queridas 
baianas, protagonistas e merecedoras 

de todos nossos aplausos, e é claro, 
orações.  

. 
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ALA 7 

BAIANAS 

 

 

FANTASIA: 

AS MÃES SAGRADAS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Chegam nossas homenageadas. As 
mães genuínas de todos os sambistas. 

As donas do carnaval. As matriarcas 
exuberantes da folia de momo. Nossas 

rainhas desfilam com rosas brancas. 
Grandes flores cenográficas brancas 

como símbolo de tudo que nos 
proporcionaram ao longo da história: a 

paz e a calma para que tudo desse 
certo. Detalhes em dourado nas 

mangas e azul Royal na barra da saia 
remetem à paz e as cores do nosso 
pavilhão. De forma carnavalizada, 

resolvemos sair do clichê e não trazê-
las apenas como rainhas. Mas, sim 

como a rosa branca pura do altar que é 
a nossa passarela de sambistas. O 

figurino tem simbologia emocional e 
nos honra muito poder narrar essa 

trajetória. A elas nossos mais profundos 
agradecimentos. Não existiríamos sem 

suas bênçãos e proteção. 

. 
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 DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

GUARDIÃ DO ALTAR 

 

Adriana Prazeres 

 

Defesa da indumentária: 

Uma poderosa força divina protege o 
altar mais sagrado do samba. À frente 

da alegoria que conduz nossas 
homenageadas, a destaque de chão 

Adriana Prazeres vem com um figurino 
celestial, zelando esse altar, numa 

figura angelical e cheia de sedução. 
Mas, seu jeito meigo e sensual esconde 

uma grande guerreira, pronta para 
combater qualquer um que tente 

invadir nosso santo altar das mães do 
samba. 

. 
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ALEGORIA 2 

 

 

ALEGORIA: 

CARRO ALEGÓRICO 

NOME: 

ALTAR MAIS ALTO DO 
SAMBA 

 

 

 

Defesa da alegoria: 

Um grande altar. Nele o sagrado não 
está representado por imagens de 

santos ou orixás. O altar mais alto do 
samba conduz nossa maior riqueza: as 

mães do samba. Dos mais diversos 
pavilhões e agremiações, famosas e 

anônimas. Todas unidas sendo 
reverenciadas por nossa comunidade. A 

alegoria conta com uma cenografia 
angelical, com elementos barrocos, 

anjos e flores que adornam a estrutura. 
Mãos pedem preces ao redor do 

cenário alegórico. O carro, além de 
mostrar que as consideramos nossas 

verdadeiras santas, promove uma 
homenagem a nossa história e a cultura 

carnavalesca. 

. 
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DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

TEMPEROS DA BAHIA 

 

Evelyn Furacão 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Além das riquezas, a nossa musa 
conduz em seu figurino todas as 

riquezas gastronômicas da terra natal 
de nossas mães do samba. Da Bahia, 

trouxeram, além do axé, seus 
temperos, responsáveis pelos famosos 
quitutes que faziam e ainda fazem para 

agradar seus filhos sambistas. Ervas, 
pimenta e muito requinte gastronômico 

do cardápio popular revelam essa 
indumentária.  

. 
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ALA 8 

 

 

FANTASIA: 

QUITUTEIRAS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Toda boa mãe cuida de seus filhos com 
amor e dedicação. Não seria diferente a 

relação das baianas com seus filhos 
protegidos: os sambistas. Famosas na 

arte de cozinhar, nossas 
homenageadas, além de rainhas do 

carnaval, são grandes quituteiras. Nem 
seus balangandãs as impedem de ter 

sempre uma comidinha especial, seja a 
mais famosa feijoada ou aquele doce 
que somente uma mãe de verdade 

sabe fazer. Esse figurino homenageia o 
dote culinário dessas senhoras 

prendadas por natureza.  

. 
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Significado 

 

ALA 9 

 

 

FANTASIA: 

RANCHOS E CORSOS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Após toda a homenagem que a 
Tradição promoveu nas alas anteriores 
às mães do samba, iniciamos nesta ala 

a abordagem histórica da relevância 
destas senhoras na evolução e 

existência do carnaval. Após a defesa 
dos sambistas - os protegendo em suas 

casas - camuflando o batuque como 
culto religioso, finalmente os ranchos e 

corsos ganham as ruas de forma 
legítima. O carnaval ganha vida, forma, 
cores e uma mistura de pobres e ricos. 

Ranchos e corsos surgiram em 
momentos distintos, mas a ala objetiva 
homenagear o momento de libertação 

artística. E, claro, elas não poderiam 
estar de fora depois de tanta proteção. 

Tornaram madrinhas dos festejos e 
foram convidadas a desfilarem abrindo 

todos os desfiles, sempre 
paramentadas com seus trajes típicos. 

A indumentária da ala une os dois 
momentos e em seus adereços 

promove uma simbiose estética das 
principais características dos ranchos 
carnavalescos e dos futuros corsos.    

. 
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DESTAQUE DE CHÃO 

RAINHA DA BATERIA 

 

 

FANTASIA: 

MAJESTADE DO BOLA PRETA 

 

Paulinha Cruz 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Com os festejos de momo ganhando 
força, surgem os cordões. O primeiro 

foi o bola preta, tradicional ate os dias 
de hoje, com grande representatividade 

no carnaval de rua. Nossa rainha da 
bateria vem como a majestade do bola 

preta, a musa inspiradora para os 
centenas de foliões que criaram, 

levaram as ruas e ainda levam o cordão.  

. 
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ALA 10 

BATERIA 

Defesa técnica da bateria: 

Mestre de Bateria:             
Beto Peçanha 

 

Instrumentos: 

12 cuícas 

13 chocalhos  

12 repiques 

20 tamborins 

12 agogôs 

06 surdos de primeira 

06 surdos de segunda 

06 surdos de terceira 

40 caixas 

6 djembê 

Total: 133 ritmistas 

 

FANTASIA: 

CORDÃO DO BOLA PRETA 

O mestre de bateria: 

Beto Peçanha começou com 
apenas seis anos de idade, 

como ritmista da bateria da 
escola mirim da Vila Kenedy. Se 
profissionalizou e aprendeu a 
tocar todos os instrumentos 

com 15 anos. Durante 12 anos 
foi diretor e mestre de bateria 
da Vila Kenedy. Foi revelação e 
ganhou o premio de mestre de 
bateria mirim pelo prêmio TV 

Globo. Entrou para a Tradição e 
durante anos foi diretor da 

mesma. Em 2011 passou pela 
Mangueira. Em 2015, foi 

mestre de bateria novamente 
da Vila Kenedy e ganhou o 

prêmio de melhor bateria do 
acesso. Em 2016 foi contratado 

pela Tradição e formou um 
grande time para o carnaval 
2017 e 2018. Renovado para 

2019 , iniciou os trabalhos 
desde o meio do ano em busca 

de uma apresentação 
impecável. 

 

Defesa da indumentária: 

Nossa bateria pisa na avenida narrando 
um dos principais acontecimentos para 
o carnaval de rua do Rio de Janeiro. A 

Fundação dos cordões de momo. O 
primeiro a surgir foi o cordão do bola 

preta, fundado em 1918. Se auto-
intitula o maior bloco de carnaval do 

mundo. Entre suas diversas marchinhas 
famosas, uma em especial atravessou 

fronteiras: “quem não chora, não 
mama”, que virou ditado popular. De 
autoria de Nelson Barbosa e Vicente 

Paiva, a marchinha ganhou fama 
mundial e projetou o bola preta em 

dezenas de países, com apresentações 
na Europa, África, Estados Unidos e 

Ásia.  
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ALA 11 

 

 

FANTASIA: 

NASCE O CARNAVAL  

 

Defesa da indumentária: 

Após uma longa jornada, com muita 
perseguição e dificuldade, temos 

cordões, ranchos e corsos nas ruas, 
livres. Todos celebrando os festejos de 

momo. Nasce então, de forma 
definitiva, o carnaval. Essa ala presta 
uma justa homenagem a nossa maior 
manifestação artístico-cultural deste 

país. Referencia da cultura brasileira no 
mundo inteiro. A indumentária leva 
cores, alegria, magia e é claro, a 

essência poética da nossa maior ópera 
popular. 
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DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

REALEZA DO SAMBA 

 

Baronesa de York – Rafaela 
Baroni 

  

 

Defesa da indumentária: 

Com o carnaval em alta, pobres e ricos 
começam a se unir e surgem as 
agremiações carnavalescas. Um 

verdadeiro show de luxo, requinte e 
muito bom gosto. Junto, os bailes de 

máscaras, as competições de figurinos 
de luxo com pedras preciosas e 
plumagem de alto valor. Nossa 

destaque representa todo o glamour do 
carnaval e toda soberania, que remete 
a nobreza e realeza. Um figurino que 
traduz o sentido do chique, do luxo e 

do capricho em produzir um espetáculo 
durante um ano inteiro para desfilar e 
brindar o publico apenas uma vez ao 

ano. 

. 
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ALA 12 

 

 

FANTASIA: 

AMOR PELAS MÃES DO 
SAMBA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala representa o amor e todo 
respeito que os sambistas 

possuem pelas mães do samba. 
Um amor legítimo, que passa 

de geração para geração. Amor 
que promoveu nossa existência 

e que nos fez resistir a 
intolerância e provar nossa arte 
genuína ao povo brasileiro e as 

nações do mundo inteiro, 
exportando nossa cultura 
popular. O figuro, de fácil 

leitura, traz um coração. Nele 
entregamos o que temos de 

melhor a essas mulheres: nossa 
historia.  

Sem elas nada teria sido 
possível! 
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ALA 13 

 

 

FANTASIA: 

A ROSA MAIS BELA DO MEU 
JARDIM 

 

 

 

Defesa das indumentárias: 

Se a cultura popular é a nossa vida, o 
carnaval é a nossa natureza. E no nosso 

jardim da vida, a mãe baiana é a rosa 
mais bela do jardim.  

A ala representa exatamente este 
sentimento. O figurino expressa essa 

valorização. 

. 
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ALA 14 

PASSISTAS 

 

 

FANTASIA: 

FILHOS SAMBISTAS: OS 
PROTEGIDOS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A história começou com as 
mães baianas protegendo seus 

filhos no século passado. E, 
depois de muitas lutas e 

conquistas, nossas matriarcas 
continuam a nos proteger. E 

nada melhor do que a ala dos 
passistas, que carrega o samba 

na ponta dos pés, para 
representar os atuais filhos 

protegidos. São malandros e 
cabrochas do cenário atual, 

mas que ainda se curvam para 
pedir bênçãos as verdadeiras 

mães disso tudo: nossas 
baianas. 
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ALA 15 

COMPOSITORES 

  

 

FANTASIA: 

A VOZ DA ESCOLA APLAUDE 
AS MÃES DO SAMBA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Nossos compositores, poetas 
da escola, entram na avenida 
aplaudindo e reconhecendo 

nossas homenageadas. Coube a 
ele criarem um hino, um samba 

para este momento tão 
especial. Trajados para uma 
nobre festa, eles encerram o 
desfile, junto a nossa velha 

guarda saudando a mais bela 
história de nossa existência 

artística. 
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ALA 16 

VELHA-GUARDA 

 

 

FANTASIA: 

ANFITRIÕES DA 
HOMENAGEM 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Nossa velha guarda encerra o 
desfile da tradição 

reconhecendo toda a trajetória 
impecável das mães do samba. 
Muitas baianas envelheceram e 

fundaram velhas guardas. O 
que também nos cabe muito 

respeito e aplausos. São nossos 
baluartes prestando reverencia 

a sua própria trajetória.  
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DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

SAMBISTA DA GEMA 

 

Carolina Ribeiro  

 

Defesa da indumentária: 

Nossa musa passa a penúltima 
mensagem, antes da alegoria 
final: que o samba é carioca e 
da gema. Com todo o respeito 
aos outros estados que fazem 

grandes espetáculos, tudo 
começou no Rio de Janeiro, em 
especial na casa de Tia Ciata. 

Essa mensagem é para 
valorizar a legitimidade e 

pioneirismo de nosso estado e 
nossa cidade. O samba é 
brasileiro, mas a origem é 

carioca, com muito orgulho! 
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ALEGORIA 3 

 

 

TRIPÉ: 

AS RAINHAS DO PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO 

 

 

 

Defesa da alegoria: 

Nosso encerramento e 
mensagem final acontecem na 

alegoria 3 – tripé. 

Uma homenagem as rainhas – 
mães do samba – do passado, 

presente e futuro 

Imagens de grandes ícones, de 
personalidades protetoras e de 

baianas ilustres são o plano 
central da alegoria. E o futuro? 
Representado por crianças de 

nossa comunidade e do mundo 
do samba.  

Carnaval é resistência e 
enquanto houver vida, haverá 

batuque! 

Salve as mães do samba! 
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Defesa Técnica 

 

HARMONIA 

 

DIRETOR GERAL DE 
HARMONIA: 

Alfredo Dias 

 

 

 

 

Sua trajetória começou em 1997 na 
Unidos da Ponte, onde atuou como 

diretor ate o ano de 1999. Em 2001 foi 
convidado para ser diretor de ala do 
GRES Tradição. Desde então somou 
funções e permanece até hoje em 

nossa agremiação. Em 2015 participou 
da direção de harmonia do Acadêmicos 

da Rocinha e durante todo o ano de 
2016 preparou um grande time para 

defender a Tradição no desfile do 
carnaval 2017. Com o contrato 

renovado para o carnaval 2018, o 
diretor geral de harmonia da azul e 

branco colocou um dos seus melhores 
desfiles na avenida. Para 2019, não será 
diferente. Nosso diretor, junto a sua fiel 
equipe, ensaia desde o meio do ano em 

ritmo intenso e acelerado para um 
grande espetáculo onde iremos 

homenagear as grandes baianas, 
rainhas do samba e mães de todos os 

sambistas.   
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 (FICHA TÉCNICA BARRACÃO 
E ATELIÊ) 

 

Função/Nome 

 

 

DIRETOR DE ADEREÇOS BARRACÃO: ANDERSON SILVA 

DIRETOR DE ATELIÊ: ADENIL SILVA E LIVINHA PESSOA 

PINTOR DE ARTE: PAULO BENJAMIN 

ESPUMA: CHIQUINHO DA ESPUMA 

COSTUREIRA: ANA MARIA  

FERRAGEM: MAURÍCIO SANTOS 

CARPINTARIA: MAURÍCIO SANTOS 

ADERECISTAS BARRACÃO:  GISELE ALMEIDA, CAIO FERNANDES, IGOR SILVA E ADERSON  

ADERECISTAS ATELIÊ 1 – ZEZÉ SILVEIRA, LÚCIA MARIA, LUIZA XAVIER,  

ADERECISTAS ATELIÊ 2 – MICHEL  

FORRAÇÃO: MÁRCIA PESSANHA  

PASTELAÇÃO: LUIZ TORRES 

MOVIMENTOS E EFEITOS: MAURÍCIO SANTOS E JOÃO ÍNDIO 

   ILUMINOTÉCNICA: MAURICIO SANTOS 


